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 س لبادي تولی در کارگاه هاعي وسیکاري و بهيسرما

 
  ١٣٨٧ وريشهردهم پانزجمعه                                                                            )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم

  
هزاران کارگر شاغل در کارگاه های مختلف توليد لباس در سراسر کشور يا بيکار شده اند و يا به صورت بسيار جدی 

کارگران اخراجی هر کدام ساليان درازی در اين کارگاه ها کرده  و بيشترين فشار . در معرض بيکاری قرار دارند

آنان عمومًا جز تجربه لباس دوزی و مهارت های کاری اين رشته توليدی تخصص ديگری . ار را تحمل نموده انداستثم

توده کارگران اخراجی به همين . ندارند و در جهنم آکنده از بيکاری سرمايه داری هيچ اميدی به يافتن کار جديد ندارند

. د دست به اعتراض زده و خواستار ادامه کار خود هستنددليل و با مشاهده هيوالی  بيکاری و گرسنگی زن و فرزن

پاسخ سرمايه داران صاحب کارگاه ها به اعتراض و خشم  کارگران اين است که سرچشمه مشکل نه در حوزه کار و 

 کارگاه تهيه ٢٠٠٠فقط در تهران حدود . تصميم گيری يا برنامه ريزی آنان بلکه در سياست های غلط دولت قرار دارد

اک زنانه و مردانه و بچگانه وجود دارد و تقريبًا تمامی مالکان اين واحدها همين نوع حرف ها را به کارگران پوش

اين سرمايه داران می گويند که واردات بی رويه لباس های ساخت ممالک ديگر و . اخراجی معترض تحويل می دهند

 و اين امر به نوبه خود بيکاری کارگران را به بيش از همه کشور چين موجب ورشکستگی و تعطيل کارگاه ها شده 

  .دنبال آورده است

آنچه مالکان کارگاه های لباس دوزی . »نصف حقيقت بزرگ ترين دروغ است« ضرب المثل معروفی است که می گويد 

ر نقش سياست های غلط دولت در بيکارسازی کارگران اظه. بر زبان می رانند دقيقًا مصداق همين ضرب المثل است

اما بايد پرسيد که اين سياست ها برای چه اتخاذ می شوند؟ موضوعيت طرح و تصويب و اجرای آن . من الشمس  است

ها چيست؟ چه اهدافی را دنبال می کنند؟ در پاسخ به کدام ضرورت ها پديد می آيند؟ از منافع چه کسانی يا کدام طبقه 

خش جامعه را برباد می دهند؟ معنای غلط بودن آن ها چيست و اجتماعی دفاع می کنند؟ زندگی چه افرادی يا کدام ب

سرانجام اين که نقش آن ها در مورد مشخص بيکارسازی کارگران لباس دوزی ها چگونه است؟ پيداست که پاسخ اين 

اما به گفته . چيزی که البته در چهارچوب توضيح يک خبر نمی گنجد. پرسش ها نيازمند شرح پاره ای نکات است

  . » هم به قدر تشنگی بايد چشيد–آب دريا را اگر نتوان کشيد « ی مولو

زيرا دولت اساسًا دولت سرمايه داری و سازمان . سياست های دولت بدون هيچ کم و کاست سياست های سرمايه است

ذ می دولت سياست يا سياست هايی را اتخا. نظم توليدی و سياسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی  سرمايه داری است

اين حکم در مورد هر برنامه ريزی و هر . کند که سرمايه می خواهد و سودجويی هر چه بيشتر سرمايه اقتضا می کند

در سال های اخير جار و جنجال های بسيار وسيعی از سوی محافل مختلف . شکل سياست گذاری دولت صدق می کند

همه اين . رچه و همين لباس و چيزهای ديگر به راه افتاده استدر مورد  واردات پاره ای کاالها از جمله قند و شکر و پا

اما هيچ . محافل بر روی مسئله بی رويه بودن و غلط بودن و مضر بودن سياست حاکم بر اين واردات انگشت می گذارند



 

 2

ت کاال در واردات وصادرا. کدام ريشه واقعی ماجرا را نه فقط نمی کاوند که با هزار خس و خاشاک آن را می پوشانند

جامعه سرمايه داری حلقه های معينی از گردش سرمايه است و در مدار ملزومات بازتوليد و ارزش افزايی و سودجويی 

هر تک سرمايه ای با تمامی . سودآوری هر چه بيشتر تنها هدف سرمايه است. هرچه بيشتر سرمايه ها صورت می گيرد

ش دارد تا از کل اضافه ارزش های توليد شده توسط توده های طبقه کارگر قوا و با توسل به کليه راه ها و امکانات تال

حوزه خود را تغيير می . سرمايه در اين راستا به هر کاری دست می زند. بين المللی سهم بيشتری را نصيب خود سازد

جارت را ترک می ت. از کشوری به کشوری و از قاره ای به قاره ديگر می رود. نوع توليداتش را عوض می کند. دهد

از توليد کفش . گويد و راهی قلمرو صنعت می شود يا، برعکس،  صنعت را به مقصد داد و ستد و تجارت رها می کند

به توليد اتوموبيل و از اين يکی به ساختمان و از آنجا به حوزه مواد غذايی و از همه آن ها به سوی تجارت کودک و 

کارخانه های زيادی را سريع . بانک تأسيس می نمايد. کارخانه داير می کند. ردفحشا و هر شرارتکده ديگر خيزبرمی دا

يک شرط . سرمايه در همه اين گشت و گذارها فقط و فقط سود می جويد. می بندد و به تجارت مواد مخدر می پردازد

معنای واقعی . رقابت کندموفقيت هر سرمايه در روند سوديابی هرچه عظيم تر اين است که بتواند با سرمايه های ديگر 

رقابت هم اين است که بخش بيشتری از کل سود توليد شده توسط کل کارگران دنيا را از چنگال سرمايه های ديگر 

برای اين که تک سرمايه ها يا بنگاه های بسيار عظيم سرمايه گذاری از عهده . خارج کند و به خودش اختصاص دهد

طبيعی ترين اهرم قدرت آن ها اين است که هزينه تشکيل سرمايه و توليد کاالهايشان رقابت با سرمايه های ديگر برآيند 

در چنين شرايطی . اين امر به آنان امکان می دهد که قيمت بازار محصوالت خود را کاهش دهند. را پائين  بياورند

کانات الزم برای کاهش هزينه سرمايه داران ديگر اين رشته های توليدی يعنی آن بخش از صاحبان سرمايه که فاقد ام

اينان چشم انداز کسب . های توليد کاالهای خود باشند از رقابت با همتايان نيرومند سرمايه دار خود باز می مانند

سودهای طاليی را در پيش روی خود تيره وتارمی يابند و در هراس از کاهش ميزان سودها يا برای فرار از خطر 

ه کنونی سوداندوزی را رها می سازند و سرمايه های  خود را به حوزه های ديگر ورشکستگی با سرعت تمام عرص

سراسر دنيای سرمايه داری  چنين است و آنچه در جامعه ما درمورد بخشی از صنايع مانند قند و شکر و . منتقل می کنند

نفعاالت روند ارزش افزايی و نساجی و لباس دوزی ها و کفش روی داده است هم دقيقًا گوشه ناچيزی از همين فعل و ا

سرمايه بين المللی در برخی از کشورهای . سودجويی سرمايه و استثمار وحشيانه کارگران دنيا توسط سرمايه است

. جهان کاالهايی توليد می کند که بهای تمام شده آن ها در قياس با برخی کشورهای ديگر به گونه چشمگيری کمتر است

 مدرن و عالی ترين دستاوردهای صنعتی سرمايه داری غرب با زمان کار هفتاد ساعت در در اين قلمروها، تکنولوژی

 ساله چينی، با نيروی کار بی بهای کودکان خردسال ۶هفته کارگر گرسنه سنگاپوری، با کار طاقت فرسای کشنده دختر 

ن ها ترکيب می شود و حاصل اين درهم پابرهنه هندی و بنگالی و فيليپينی و آفريقايی و آمريکای التينی، آری با همه اي

با . آميزی آلوده به دنيای چرک و خون و کثافت و تعفن افزايش قدرت رقابت سرمايه های مذکور در بازار جهانی است

وقوع اين روند که شيوه طبيعی و مستمر کار سرمايه ها در سراسر جهان سرمايه داری است،  سرمايه داران ايرانی يا 

نيا نيز بالفاصله در تدارک حفظ اقالم نجومی اضافه ارزش ها و نرخ سودهای دلخواه خويش بر می هر جای ديگر د

اينان نيز به حکم طبيعت سرمايه و صاحب سرمايه بودن می کوشند که هيچ قطره ای از اقيانوس عظيم سودهايشان . آيند

در چنين . ر دنيا دچار هيچ نوع کاهشی نشودکم نشود و سهم آنان در کل اضافه ارزش توليد شده توسط توده های کارگ
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شرايطی است که اين جماعت در يک چشم به هم زدن دست به کار واردات کاالی ارزان بهاتر خارجی می شوند و 

الزم به توضيح است که وارد کنندگان اين کاالها اصًال . بازار را از کفش و کيف و لباس و پارچه ارزان تر پرمی کنند

بحث اصًال بر اين يا آن . ان سرمايه داران صاحب کارخانه های توليد کننده اين نوع محصوالت باشندالزم نيست هم

در بسياری موارد چه بسا سرمايه داران .  مالک آن هر که می خواهد باشد-سخن از سرمايه است . سرمايه دار نيست

اينان نه . زه واردات اين کاالها منتقل می کنندديگر هستند که با مشاهده وضعيت باال سرمايه های عظيم خود را به حو

اگر سوداندوزيشان اقتضا کند هر . بيکاری کارگر برايشان اهميت دارد و نه مرگ و مير ميليون ها کارگر از گرسنگی

اين ها حوادث . شرارت و سبعيتی را حتی عليه همتايان سرمايه دارشان انجام  می دهند و به صغير وکبير رحم نمی کنند

هميشه جاری و ذاتی درون نظام بردگی مزدی است و آنچه که در طول اين چند سال در جامعه ما رخ داده است چيزی 

تعطيل . سرمايه به طور بی امان در تدارک تشديد استثمار نيروی کار و افزايش سودهای خود است. جز اين نيست

اين ها و بيکارسازی ميليون ها کارگر در اين گذر نيز کارخانه های قند و شکر و نساجی و لباس دوزی و کفش و مانند 

  . صرفًا گوشه بسيار ناچيز و نامحسوسی از همين برنامه ريزی ها و نقشه چينی های سرمايه است

تصور ما . آيا اين نکات و توضيحات کوتاه  که در اين چند سطر آورديم، حرف های تازه ای هستند؟ اصال چنين نيست

به همين دليل اين خود يک سئوال است .  از کارگران شايد دقيق تر و بهتر اين مسائل را می دانند اين است که بسياری

پاسخ اين سئوال را شايد در همان شروع مطلب . که چرا ما به طرح آن ها می پردازيم و حتی روی آن ها تأکيد می کنيم

اده بديهی را مدام در ذهن ما به گونه ای بسيار واقعيت اين است که همين موضوعات بسيار س. کم يا بيش داده باشيم

نسبت می دهند تا موجوديت سرمايه و نظام سرمايه داری » غلط«همه چيز را به اين يا آن سياست . وارونه القا می کنند

چنين . را که شالوده و اساس تمامی دردهای بی درمان بشر معاصر است از تيررس مبارزه و اعتراض ما دور سازند

ود می کنند که گويا اگر اين دولتمرد خونخوار جای خود را به دولتمرد ديگری بدهد، اگر دولت کنونی سرمايه جای وانم

خود را به دولت سرمايه داری ديگری بسپارد، اگر سياست گذاران کنونی سرمايه با سياستگذاران ديگر آن تعويض 

باشند، اگر مالکيت کارخانه » وطنی«ند، اگر سرمايه داران شوند، اگر سرمايه ها بيشتر به حوزه توليد و صنعت روی کن

ها در دست دولت باشد، اگر واحدهای صنعتی از بخش خصوصی به دولتی داده شوند، اگر دولت جلوی دزدی اين يا آن 

بيکاری کاهش پيدا می کند و . تاجر را بگيرد، آری اگر نوع اين حوادث روی دهد مشکالت کارگران هم حل می شود

تمام اين اگرها تيری . واقعيت اين است که کل اين ها وارونه پردازی محض است. ستمزدها چنين و چنان می شوندد

است که به چشمان ما فرو می کنند تا ما کور شويم و ريشه واقعی بدبختی ها و سيه روزی ها را که در عمق موجوديت 

جهانی است که . ا و دنيای ما جامعه و دنيای سرمايه داری استکل ماجرا اين است که جامعه م. سرمايه نهفته است نبينيم

سرمايه سود می خواهد و در راستای تحصيل سود هر . بر پاشنه سرمايه و رابطه خريد و فروش نيروی کار می چرخد

يا زمانی به حوزه صنعت می رود  و در کارخانه کفش سازی، نساجی و توليد لباس . باليی را به سر بشريت می آورد

قند و شکر و مانند اين ها ما را استثمار می کند و زمانی به بخش تجاری سرمايه جهانی ملحق می شود و در اين بستر 

سياست غلط دولت همان . سود کالن خود را از اضافه ارزش های ناشی از استثمار طبقه کارگر جهانی برداشت می کند

  .  سرمايه اتخاذ شده استسياست سرمايه است و در پاسخ به الزامات سودآوری

چرا عده ای اصرار دارند که واقعيت های جاری جامعه . در همين جا يک پرسش ديگر نيز در برابر ما قرار می گيرد
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در هر . موجود را حتمًا به صورت وارونه در اذهان ما کارگران القا کنند؟ پاسخ اين پرسش نيز بسيار روشن است

اب و گروه های فراوانی از راست تا چپ هستند که با اساس سرمايه داری، با رابطه جامعه سرمايه داری نيروها، احز

خريد و فروش نيروی کار، با استثمار هر چه هولناک تر نيروی کار توسط سرمايه نه فقط مخالفتی ندارند بلکه خواستار 

ياسی و اجتماعی سرمايه  و برای اين جريانات اما هر کدام برای برنامه ريزی نظم توليدی و س. جاودانگی آن هستند

اينان همه می کوشند تا کل . تحميل استثمار و بربريت سرمايه داری بر توده های کارگر برنامه های خاص خود را دارند

بدبختی ها، بی حقوقی ها و سيه روزی ها کارگران را از سرمايه جدا کنند و آن را به اين  يا  آن سياست غلط اين يا آن 

جنبش طبقه ما در طول تاريخ در سراسر جهان از اين جريانات و سياست ها و توطئه آفرينی هايشان . ت دهنددولت  نسب

. اين ها در شرايط کنونی مبارزه طبقاتی درون جامعه ما نيز همين کار را دنبال می کنند. ضربات سهمگينی خورده است

کشی های ما را به چيزهايی چون کمبود انباشت صنعتی، سخت در تالش هستند تا بنياد بيکاری ها و گرسنگی ها و ستم

حجم زياد سرمايه تجاری، اين يا آن سياست غلط و مانند اين ها نسبت دهند و عامل اصلی بدبختی ما يعنی سرمايه را از 

يابی  بسياری از اين جريانات لباس دفاع از کارگر هم بر تن دارند و از اهميت تشکل . تيررس مبارزه ما دور سازند

  .  کارگران هم صحبت می کنند

  !همزنجيران کارگر
. بخش عظيمی از تاريخ جنبش طبقه ما تاريخ غلتيدن به دام وارونه پردازی های اين جريانات است.  بايد هوشيار باشيم

ع هر ميزان کاهش شدت استثمار ما، هر نو. واقعيت اين است که ما هر چه می کشيم از وجود سرمايه داری می کشيم

بهبود در معيشت ما، استيفای هر سطح حق و حقوق اجتماعی ما و سرانچام رهايی واقعی ما در گرو مبارزه با سرمايه 

برای رهايی از  بيکاری، گرسنگی و استثمار و بی حقوقی  بايد به طور سراسری و . و اساس بردگی مزدی است

 هم تکرار می کنيم که ايجاد تشکل سراسری شورايی حول ما بارها گفته ايم و باز. شورايی عليه سرمايه متشکل شويم

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران تنها نقطه ای است که می توانيم با عزيمت از آن قدرت عظيم طبقه خود را به 

 .ميطور واقعی در مقابل نظام سرمايه داری به صف کن

    

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
  )منطقه تهران(برای ايجاد تشکل کارگری کميته هماهنگی 
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